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Про виконання Указу Президента 

України від 13.02.2017 № 32 «Про 

рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 29 грудня 2016 року 
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Н а _________________ в ід _________________

Г

Секретаріат Кабінету Міністрів 

України

Державне агентство з питань електронного урядування України (далі -  

Державне агентство) повідомляє, що на виконання підпункту 5 пункту 

2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 «Про 

загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», 

введеного в дію Указом Президента України від 13.02.2017 № 32, Державне 

агентство внесло на розгляд Раді національної безпеки і оборони України 

завдання Національної програми інформатизації на 2018-2020 роки.

Додаток: Лист Державного агентства від 06.07.2017 № 1/04-1-902, на 2 арк.

Голова О. В.
Риженко

Третьякова 207-17-35
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вул. Ділова, 24, м. Київ, 03150, тел. 207-17-30 
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.................................... ...... № ________________

Г ...........................................................................  ~  п

Про виконання Указу Президента 

України від 13.02.2017 № 32 «Про 

рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 29 грудня 2016 року 

«Про загрози кібербезпеці держави та 

невідкладні заходи з їх нейтралізації»

На від

г ..

Апарат Ради національної 

безпеки та оборони України

На виконання підпункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та 

невідкладні заходи з їх нейтралізації» Державне агентство з питань електронного 

урядування надає перелік завдань Національної програми інформатизації на 

2018-2020 роки, наданих центральними органами виконавчої влади на виконання 

Закону України «Про Національну програми інформатизації», що отримали 

умовно позитивний експертний висновок.

Також повідомляємо, що не надали інформацію  про наявність 

завдань(проекгів) НПІ на 2018 рік та 2018-2020 роки 16 центральних органів 

виконавчої влади, надали пропозиції -  27, відсутні пропозиції у 39. Кількість 

завдань (проектів) на 2018-2020 роки - 1 1 1 ,  позитивну попередню експертизу 

Головного держ авного замовника отримав 71 проект, первинну експертизу 

Державного підприємства «Український науково-дослідний інститут зв ’язку» з 

оцінкою «умовно позитивно» отримали 40 проектів, «негативно» - 19.

Проекти, що отримали попередню негативну оцінку Агентства та 

негативну оцінку первинної експертизи, були повернуті органам виконавчої 

влади з рекомендаціями щодо доопрацювання.

Додатки:

1. Таблиця «Реєстр пропозицій до Н аціональної програми 

інформатизації на 2018 рік та 2018-2020 роки» на 6 арк.;

2. Таблиця «Статистична інформація про надані 

завдання(гіроекти) Національної програми інформатизації на 2018-2020 роки» на 

13 арк.;

Державне агентство з питань електронного 

М2 урядування України

№ 1/04-1-902 від 06.07.2017
00
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3. Скановані матеріали пропозицій до Національної пр

інформатизації на 2018 рік та 2018-2020 роки (що отримали умовно позитивну 

експертну оцінку), надані центральними органами виконавчої влади на 447 арк.

Голова

Третьякова

207-17-35



Реестр пропозицій до Національної програми інформатизації на 2018 рік, що отримали умовно п о з и т и в н іш  експертний

висновок

Додаток 1

№

з/

п

Державний замовник 

проекту

К-ть

прое

ктів

о д

В

Назва проекту Обсяг фінансування 

проекту 2018 року, тис.грн.

Очікувані результати

Усього по 

проектах

но проекту

1

М і ністерство економ і ч ного 

розвитку і торгівлі 

України

1

Розширення 

функціональних 

можливостей та 

забезпечення 

функціонування Єдиного 

державного порталу' 

а дм іністративних послуг

9 790,0 9 790,0

Підвищення якості надання та доступності 

адміністративних послуг шляхом розробки 

нових модулів та сервісів Єдингого 

держапвного порталу, інтеграції до нього 

інформаційних систем суб’єктів надання 

послуг, загальнодержавних систем, 

реєстрів та баз даних.

2

Міністерство молоді та 

спорту України
1

Створення і розвиток 

інформаційно- 

телекому ні ка ці ііної 

системи

7 300,3 7 300,3

Підвищення якості держуправління

3

Державна служба України 

з безпеки на транспорті
1

Створення системи КСЗІ

19 890,0 19 890,0

Створення КСЗІ на всю інформаційну 

систему' Укртрапсбезпеки у відповідності 

до наказу Адміністрації Держспецзв"язку 

№ 93 від 16.05.2007

4

Державна служба 

фінансового моніторингу' 

України

1

Модернізація єдиної 

інформаційної системи у 

сфері запобігання та 

протидії легалізації 

(відмива пню) доході в, 

одержаних злочинним 

шляхом, фі ііа іісува нию 

тероризму та 

фінансуванню 

розповсюдження зброї

93 709,2 93 709,2

Приведення національної системи 

запобігання та протидії легалізації 

(відмиваншо) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму у відповідність, забезпечення 

безперебійної роботи її інформаціної 

складової

5

Державна інспекція 

ядерного регулювання 

України 1

І нформа ці йно-техні ч і іа 

підтримка інформа ці йно- 

аналітичної систем и 

Держатомреіул юва пня

406,0 406,0

Забезпечення безперебійної, якісної та 

надійної роботи інформаційно-аналітичної 

системи Держатомрегулювания з метою 

задоволення потреб споживачів, 

підвищення якості державного управління

6

Державний ком ітет 

телебачення і 

ра діомовлеиня У країни

3

Здійснення заходів щодо 

розширення 

функціональних 

можливостей офіційного

1 050,0

250,0

Забезпечення доступності інформації на 

офіційному веб-сайті держ комтел ера ді о 

для користувачів з вадами зору та слуху

Здійснення заходів щодо 

оновлення програмного 

забезпечення АС 

електронного 

документообігу 

Д ерж комтел ера ді о

500,0

Оновлення ПЗ АС електронного 

документообігу та впровадження сервісу 

інтеграції системи електронного 

документообігу з системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади за 

узгодженням

Здійснення заходів щодо 

придбання ліцензійного 

ПЗ
300,0

Проведення елекзронних публічних 

закупівель та придбання ліцензійного 

антивіруспого, прикладного та офісного 

прогрманого забезпечення

Фонд державного майна 

України

Супроводження та 

розвиток

автоматизованих систем
550,0

Забезпечення інформаційної підтримки 

виконання завдань та функцій 

департамент ФДМУ

Супроводження 

офіційного веб-сайту 

Фонду' державного майна 

України та веб-сторінок 

регіональних відділень 

Фонду' державного майна 

У країни

220,0

Оприлюднення в мережі Інтернег 

інформації про діяльність ФД.МУ.



7 10

Супроводження та 

розвиток систем 

автоматизації діловодства 

та документообігу

7 574,2

760,0

Автоматизація управлінської діяльності та 

діловодства.

Постачання ліцензійного 

програмного
3 479,2

Забезпечення функціонування АІС ФДМУ.

Формування електронної 

версії архіву Фонду 

державного майна

283,0

А втом атиза ці я а рх і ву.

Впровадження та 

технічна підгримка бази 

даних внутрішнього 

аудиту та перевірок

90,0

Забезпечення інформаційної підтримки 

виконання завдань та функцій 

департамен т  ФДМУ

Супроводження та 

розвиток і нформа ці йно- 

пошукової системи 

«ЕТАП» та її підсистем

870,0

Забезпечення інформаційної підтримки 

виконання завдань та функцій 

департаметів ФДМУ

Вдосконалення та 

супроводження 

програмно-технічного 

ком гшексу «Є дин и й 

реєстр об’єктів державної

750,0

Забезпечення ефективної і оперативної 

інформаційної підтримки процесів обліку 

та управління об'єктами державної 

власності.

Супроводження та 

технічна підтримка 

систем а втоматизова ного 

бухгалтерського обліку

450,7

Автоматизація і іроцесів бухгалтерського 

облікау.

Супроводження та 

технічна підтримка 

а втоматизова мої систем
121,3

Забезпечення ефективної і оперативної 

інформаційної підтримки процесів 

угіравління персоналом.

8

Рахункова палата

1

Створення і нформа ці Гп ю- 

аналітичної системи 

Рахункової палати

8 500,0 8 500,0

побудова теле кому ні ка і ц йної 

інфраструктури з метою інтеграції ЛОМ 

центрального апарату Рахункової палати та 

теріторіальних управлінь; 

придбання обладнання для забезпечення 

робочих місць та заміна морально і 

фізично засторілої; 

закупівля системного та офісного 

програмного забезпечення;

9

Державна установа 

"Урядовий контактний 

центр"

4

Впровадження системи IP- 

телефонії Cisco Contact 

Center Enterprise

54333,5

16150,1 Покращення якості та підвищення рівня 

обслуговува ін ш і  рома дя н.

Впрова джеиня сиетем и 

CRM Microsoi't Dinamics
22620,7

Забезпечення безперервного процесу 

обробки та аналізу даних для ситуаційної 

та стратегічної діяльності

Створення системи 

мовної аналітики на базі 

Verint Speech Analytics

15102,7

Забезпечення автоматичного або 

керованого аудіозапису телефонних 

звернень заявників в реальному часі

Створення КСЗІ 460
Досягнення максимальної ефективності 

захисту

Впровадження 

програмних засобів 

уніфі кова ного а нал і зу 

да них гетерогенних

631,0

Проведення уніфікованого аналізу даних 

гетерогенних джерел

Оновлення ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

операційних систем 

персональних

3 898,0

Виконання вимог чинного законодавства

Обладнання серверного 

приміщення відповідно 

до стандартів безпеки та 

технічного захисту 

інформації

2 017,0

Забезпечення належного рівня захисту



10

Національна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку

11

Комплекс засобів 

резервного копіювання та 

ві дновлеї іия і п форм а і и і

15 988,0

1 872,0

Забезпечення довготривалого збереження 

даних.

Засоби віртуалізації 

серверних ресурсів
2 157,0

Віртуалізація серверних ресурсів.

Система надання 

а дмпистратив них і юс луг 

в елеісірониому вигляді, 

інтегрованої з СВЕД та 

неЬ-порталом

1 124,0

І Іадання адміністративних послуг в 

електронному вигляді

Телекомунікаційне ядро 

серверного обладнання 

обробки та зберігання
1 104,0

Розвиток серверної інфраструктури

Обладнання захисту 

передачі даних між 

відокремленими 

пі дрозді лам и Ком і сії

1 103,0

Створення захищеної мережі передачі 

даних

Послуги а втоматиза ції 

оприлюднення публічних 

даних, інтегрованих з 

СВЕД, та у формі 

відкритих даних

722,0

Автоматизація оприлюднення публічних 

даних

Впровадження КСЗІ на 

тел екому і йкаційпі 

системи Комісії

840,0

Захист телекомунікаційної системи

Побудова абонентського 

вузла СІТС та 

підключення до ИСКЗ

520,0

Забезпечення захищеного зв"язку

11
Державна казначейська 

служба України
2

Створення захищеної 

мережі передачі даних 

інформаційно- 

тел екому 11 і ка цінних 

систем Казначейства
29500

26500

Підвищення рівня захисту інформації

Впровадження 

і іентра л і зова ної с истем и 

електронного 

документообігу

3 000,0

Автоматизація процесів створення, 

обробки, надсилання та зберігання 

електронних документів з використанням 

ЕЦП, інтеграція з системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади

РАЗОМ 36 248 041,2



Реєстр пропозицій до Національної програми інформатизації на 2018-2020 роки, що отримали умовно позитивний експертний 

___________________________________________________висновок_____________________________________________________

Додаток 1

№

з/п

Державний замовник 

проекту

К-ть

прое

ктів

ОД

в

Назва проекту' Разом

2018-2020

По пректах 

2018-2020

Очікувані результати

1

Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України

1

Розширення 

функціональних 

можливостей та 

забезпечення 

функціонування Єдиного 

державного порталу’ 

адміністративних послуг

23 890,0 23 890,0

Підвищення якості надання та доступності 

адміністративних послуг шляхом розробки 

нових модулів та сервісів Єдингого 

держапвного порталу, інтеграції до нього 

інформаційних систем суб'єктів надання 

послуг, загальнодержавні« систем, реєстрів 

та баз даних.

2

Міністерство молоді та 

спорту України
1

Створення і розвиток 

інформаційно- 

телекому піка і н йної 

системи

8 100,3 8 100,3

Підвищення якості держуправлінпя

3

Державна служба України 

з безпеки на транспорті
1

Створення системи КСЗІ

43 411,0 43 411,0

Створення КСЗІ на всю інформаційну 

систему Укртранебезпеки V відповідності до 

наказу Адміністрації Держспецзв"язку №

93 від 16.05.2007

4

Державна служба 

фінансового моніторингу' 

України

1

Модернізація єдиної 

інформаційної системи у 

сфері запобігання та 

протидії легалізації 

(ві;імиванню) доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню 

тероризму та 

фінансуванню 

розповсюджені ія зброї

119 981,3 119 981,3

Приведення національної системи 

запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму у відповідність, забезпечення 

безперебійної роботи її інформаціної 

складової

5

Державна інспекція 

ядерного регулювання 

України 1

І пформа і и йно-технічна 

підтримка інформаційно- 

анал ітич і юї с і тстеми 

Держатомрегулюва 11ня

8 980,0 1 218,0

Забезпечення безперебійної, якісної та 

надійної роботи інформаційно-аналітичної 

системи Держатомрегулювання з метою 

задоволення потреб споживачів, 

підвищення якості державного управління

Державний комітет 

телебачення і 

ра діомовл ення У країни

Здійснення заходів щодо 

розширення 

функціональних 

можливостей офіційного

250,0 Забезпечення доступності інформації на 

офіційному веб-сайті держкомтелерадіо для 

користувачів з вадами зору та слуху

6 3

Здійснення заходів щодо 

оновлення програмного 

забезпечення АС 

електронного 

документообігу 

Держкомтелерадіо

1 800,0

1 050,0 Оновлення ПЗ АС електронного 

документообігу та впровадження сервісу 

інтеграції системи електронного 

документообігу з системою електронної 

взаємодії органів виконавчої влади за 

узгодженням

Здійснення заходів щодо 

придбання ліцензійного 

ПЗ

500,0 Проведення електронних публічних 

закупівель та придбання ліцензійного 

антивіруеного, прикладного та офісного 

нроф.маного забезпечення

Фонд державного майна 

України

Супроводження та 

розвиток

автоматизованих систем

1 150,0 Забезпечення інформаційної нідгримки 

виконання завдань та функцій департаментів 

ФДМУ

Супроводження 

офіційного веб-сайіу 

Фонду державного майна 

України та веб-сторінок 

регіональних відділень 

Фонду державного майна 

України

220,0 Оприлюднення в мережі Інтернет 

інформації про діяльність ФДМУ.



7 10

Супроводження та 

розвиток систем 

а втоматиза і іії діловодства 

та документообігу

11 661,4

2 280,0 Автоматизація управлінської діяльності та 

діловодства.

Постачання ліцензійного 

програмного

3 622,6 Забезпечення функціонування АІС ФДМУ.

Формувапня електронної 

версії архіву Фонду' 

державного майна

283,0 Автоматизація архіву.

Впровадження та 

технічна підтримка бази 

даних внутрішнього 

аудиту та перевірок

150,0 Забезпечення інформаційної підіримки 

виконання завдань та функцій департаметів 

ФДМУ

Супроводжені ія та 

розвиток інформаційно- 

пошукової системи 

«ЕТАП» та її підсистем

1 670,0 Забезпечення інформаційної підтримки 

виконання завдань та функцій департаметів 

ФДМУ

Вдосконалення та 

супроводження 

програмно-технічного 

комплексу «Єдиний 

реєстр об’єктів державної

750,0 Забезпечення ефективної і оперативної 

інформаційної підтримки процесів обліку та 

управління об’єктами державної власності.

Супроводження та 

технічна підтримка 

систем автоматизоваі юго 

бухгалтерського обліку

1 266,9 Автоматизація процесів бухгалтерського 

облікау.

Супроводження та 

технічна підтримка 

а втоматизова ної систем 

кадрового обліку

268,9 Забезпечення ефективної і оперативної 

інформаційної підтримки процесів 

у г гра вл і пня персоналом.

8

Рахункова палата

1

Створеїшя і нформа ці й і ю- 

а нал і гич і юї систем и 

Рахункової палати

26 500,0 26 500,0

Побудова тел е кому 11 і ка ці йпої 

інфраструктури з метою іитеїрації ЛОМ 

центрального апарат)' Рахункової палати та 

теріторіал ьних управлінь; 

придбання обладнання для забезпечення 

робочих місць та заміна морально і фізично 

засторілої;

закупівля системного та офісного 

і грогра м і юго за безпечен і ія ;

9

Державна установа 

"Урядовий коптактний 

центр"

4

Впровадження системи ІР- 

телефонії Cisco Contact 

Center Enterprise

54333,5

16150,1 Покращення якості та підвищення рівня 

обслуговувапня громадян.

Впроваджеіпія системи 

CRM Microsoft Dinamics

22620,7

Забезпечення безперервного процесу 

обробки та аналізу даних для ситуаційної та 

стратегічної діяльності

Створення системи 

мовної аналітики па базі 

Verint Speech Analytics

15102,7

Забезпечеіпія автоматичного або 

керованого аудіозапису телефонних 

звернень заявників в реальному часі

Створення КСЗІ
460

Досягнення максималыюї ефектовіюсті 

захисту

Впровадження 

проірамних засобів 

уніфікованого аналізу 

даних гетерогенних

5 870,0 Проведення уніфікованого аналізу даних 

гетерогенних джерел

Оновлення ліцензійного 

програмного

забезпечення операційних 

систем персональних 

комп’ютерів та офісних

3 898,0 Виконання вимог чинного законодавства

Обладнання серверного 

приміщення відповідно до 

стандартів безпеки та 

технічного захисту 

інформації

2 017,0 Забезпечення належного рівня захист)'



10

Національна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку

14

Впровадження цифрової 

телефонії

56 746,0

2 081,0 Надійний сучасний телефонний зв"язок

Комплекс засобів 

резервного копіювання та 

відновленіія інформації

1 872,0 Забезпечення довготривалого збереження 

даних.

Засоби в і реалізації 

сер пер них ресурсів

2 157,0 Віртуалізація серверних ресурсів.

Система надання 

а аміні страти в них послуг 

в електронному вигляді, 

інтегрованої з СВЕД та 

web-порталом

3 558,0 1 Іадання адміністративних послуг в 

електронному вигляді

Програмно-апаратний 

комплекс захисту 

телекому ні каці йної 

мережі від кібер-загроз

1 026,0 Захист телекомунікаційної мережі

Впровадження 

програмних засобів збору 

та моніторингу' 

інформації фондового 

ринку в режимі реального

25 144,0 Моніторинг в режимі реального часу.

Т елекомуиі ка ці йне я дро 

сер верного обл а дна ння 

обробки та зберігання 

даних

1 104,0 Розвиток серверної інфраструктури

Обладнання захисту 

передачі даних між 

відокремленими 

підрозділами Комісії

1 103,0 Створення захищеної мережі передачі 

даних

Послуги автоматиза і ui 

оприлюднення публічних 

даних, інтегрованих з 

СВЕД, та у формі 

відкрнгих даних

1 584,0 Автоматизація оприлюднення публічних 

даних

Впровадження КСЗІ на 

тел екому ні ка ці й н і 

системи Комісії

4 812,0 Захист телекомунікаційної системи

Побудова абонентського 

вузла СІТС та 

підключення до НСКЗ

520,0 Забезпечення захищеного зв"язку

11

Державна казначейська 

служба України 1

Побудова резервного 

центру обробки даних 

Казначейства

116000 116000

Забезпечення безперебійного 

функціонування ДКСУ в умовах 

надзвичайних ситуацій

РАЗОМ 38 471 403,5



Статистична інформація про надані завдайня(проекти) Національної програми інформатизації на 2018-

2020 роки

Д о д а т о к  2

№

з/

п

Державний замовник 

проекту
Пропозиції

К-ть 

проек 

ТІ в

о д в

Назва проекту Експертиз 

а ГДЗ

Експертиза 

ДП "УНДІЗ"2018
2018-

2020

пози 

т. в-к

нега 

т. в- 

к

1
Апарат Верховної Ради 

України
fie надали інформацію

2
Адміністрація Президента 

України
не надали інформацію

3 Кабінет міністрів України не надали інформацію

4
Державне управління 

справами
1 1 8

Оновлення дискових 

підсистем для серверного 

середовища

1

Оновлення парку

персональних

комп"ютерів

Адміністрації Президента

1

Програмне забезпечення 

безпеки мереж
1

Оновлення активного 

дротового мережного 

обладнання

1

Обладнання захисту 1

Оновлення джерел 

безперебійного живлення 

серверної АПУ

1

Побудова резервного 

центру обробки даних
1

Ліцензійне програмне 

забезпечення
1

5

Секретаріат 

У повноваженого 

Верховної Ради України з 

прав людини

не надали інформацію

6

Міністерство аграрної 

політики та продовольства 

України

Відсутні

7

Міністерство внутрішніх 

справ України
Відсутні

8
Міністерство екології та 

природних ресурсів

не надали інформацію



9

Міністерство 

економічного розвитку і 

торгівлі України

1 1 2

Створення інформаційно- 

аналітичної системи 

підтримки прийняття 

управлінських рішень з 

питань соціально- 

економічного розвитку 

України

1

негативно

Розширення 

функціональних 

можливостей та 

забезпечення 

функціонування Єдиного 

державного порталу 

адміністративних послуг

1

умовно позит

10

Міністерство енергетики 

та вугільної промисловості 

України

Відсутні

11
Міністерство закордонних 

справ України

не надали інформацію

:

12
Міністерство 

інфраструктури України
Відсутні

ІЗ
Міністерство культури 

України
Відсутні

14

Міністерство молоді та 

спорту України 1 1 1

Створення і розвиток 

інформаційно- 

телекомун і каці йної

1

умовно позит

15
Міністерство оборони 

України
Відсутні

16
Міністерство освіти і 

науки України
Відсутні

17
Міністерство охорони 

здоров’я України
1 1 3

Закупівля послуг з 

інформатизації, зокрема 

щодо керування 

комп'ю терними 

засобами, формування 

реєстрів і 1

Створення КСЗІ

Створення інформаційної 

інфраструктури для 

електронної охороги 

здоров"я

18

Міністерство 

регіонального розвитку, 

будівництва та житлово- 

комунального

Відсутні

19
Міністерство соціальної 

політики України

не надали інформацію

20
Міністерство фінансів 

України
Відсутні

21
Міністерство юстиції 

У країни
Відсутні



22
Міністерство 

інформаційної політики
Відсутні

23

і\ пшс і ерс і ви "т ції і ань

тимчасово окупованих 

територій та

внутрішньопереміщених
__________ - --£•__________

1 1 1

Створення КС31 

інформаційно- 

телекомунікаційної 

системи МТОТ

1

24
Державна авіаційна 

служба України
Відсутні

25
Державна архівна служба 

України
1 1 1

Пілотний проект 3 

приймання-передавання 

електронних документів

1

26
Державна казначейська 

служба України
1 1 4

Запровадження 

централізованої моделі 

виконання бюджетів

1

негативно

Створення захищеної 

мережі передачі даних 

інформаційно- 

телекомунікаційних 

систем Казначейства

1

умовно позит

Впровадження 

централізованої системи 

електронного 

документообігу

1

умовно позит

Побудова резервного 

центру обробки даних 

Казначейства

1

умовно позит

27
Державна міграційна 

служба України
1 1 2

Створення Єдиного 

державного

демографічного реєстру 

та національої системи 

біометричної верифікації 

та ідентифікції громадян 

України, іноземців та осіб

1

негативно

Створення єдиної 

інформаційно- 

аналітичної системи 

управління міграційними

1

негативно

28
Державна регуляторна 

служба України
Відсутні

29
Державна служба геології 

та надр України
Відсутні

ЗО

Державна служба 

експортного контролю 

У країни

Відсутні

31

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України

Відсутні

Розвиток системи 

електронного 

документообігу органів 

державної статистики

1

негативно



32
Державна служба 

статистики України
1 1 6

Створення та проведення 

атестації комплексної 

системи захисту 

інформації (КСЗІ)

1

негативно

Впровадження 

інтегрованої системи 

обробки статистичних 

даних (ІСОСД)

1

негативно

Розвиток системи 

електронної звітності 

органів державної 

статистики

1

негативно

Розвиток інтегрованої 

інформаційно- 

аналітичної системи 

державної статистики (за 

окремою бюджетною

1

негативно

Підтримка та захист 

інтегрованої 

інформаційно- 

аналітичної системи 

державної статистики (за 

окремою бюджетною

1

негативно

33

Державна служба України 

з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками

не надали інформацію

34
Державна служба України 

з безпеки на транспорті
1 1 1 Створення системи КСЗІ

1
умовно позит

35

Державна служба України 

з питань безпечності 

харчових продуктів та 

захисту споживачів

Відсутні

36

Державна служба України 

з питань геодезії, 

картографії та кадастру 

(Держземагентство)

Відсутні

37
Державна служба України 

з питань праці
Відсутні

38
Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій
Відсутні

39

Державна служба 

фінансового моніторингу 

У країни

1 1 І

Модернізація єдиної 

інформаційної системи у 

сфері запобігання та 

протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню 

тероризму та 

фінансуванню 

розповсюдження зброї

1

умовно позит



40
Державна фіскальна 

служба України
1 0 6

Придбання послуг із 

супроводження, технічної 

підтримки, створення 

нових сервісів та адапації 

1С "Податковий блок"

І

Придбання послуг із 

супроводження, технічної 

підтримки та адапації 

ITC "Єдине вікно 

подання електронної

Придбання послуг із 

супроводже 11 н я, тех н і чної 

підтримки, створення 

нових сервісів та 

адаптації ITC 

«Управління

Придбання послуг із 

супроводження, технічної 

підтримки, створення 

нових сервісів та 

адаптації ITC «Офіційний 

веб-портап Державної 

фіскальної служби

Придбання ліцензійного 

програмного 

забезпечення (операційні

Придбання послуг із 

надання невиключного 

права на використання 

комп'ю терної прогрмаи 

"Клієнт Банку - Банк"

41

Державна служба України 

у справах ветеранів війни 

та учасників 

антитерористичної

Відсутні

42
Державне агентство 

автомобільних доріг

не надали інформацію

43
Державне агентство 

водних ресурсів України
Відсутні

44

Державне агентство з 

енергоефективнос гі та 

енергозбереження У країни

Відсутні

45

Державне агентство 

лісових ресурсів України

Відсутні

Технічне обслуговування 

та адміністрування 

програмного 

забезпечення "Система 

локального захисту

1



46
Державне агентство 

резерву України
1 1 5

Технічне обслуговування 

та адміністрування 

програмного комплексу 

"ІС-ПРО"

1

Технічне обслуговування 

та адміністрування 

програмного комплексу 

НВП "Плазмотехніка"

1

Технічне обслуговування 

та адміністрування 

програмного комплексу 

"Парус-Спецпроект"

1

Технічне обслуговування 

та адміністрування 

програмного комплексу 

"АГК Мобрезерв"

1

47

Державне агентство 

рибного господарства 

У країни

Відсутні

48

Державне агентство 

України з управління 

зоною відчуження

Відсутні

49
Державне агентство 

України з питань кіно
Відсутні

50
Державне космічне 

агентство України
1 1 3

Створення комплексної 

системи захисту 

інформації в 

інформаційно- 

телекомунікаційної 

системі Державного

1

негативно

Створення комплексної 

системи захисту 

інформації в

автоматизованій системі, 

за допомогою якої 

здійснюється актуалізація 

розміщення на \YEB- 

сторінці інформаційних 

ресурсів ДКА та

1

негативно

Розробка і впровадження 

модуля ЕЦП, а також 

програмного модуля 

сервісу інтеграції 

електронного 

документообігу ДКА до

1

негативно

Розм і щу в а н н я і н фор маці і 

на \УЕВ-сайті 

Держархбудінспекції

1



Державна архітектурно- 

будівельна інспекція 1 1

України

Технічна підтримка 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення за рахунок 

видатків за бюджетною

1

Закупівля сучасного 

енергозберігаючого 

комп'ю терного 

обладнання, яке 

підвищить безпеку іі 

надійність зберігання 

даних, якість та 

швидкість обробки 

інформації, забезпечить 

стабільну роботу всієї 

інформаційної системи, 

розширить можливості 

працівників інспекції в

користуванні існуючої
: . . л -------- ---------------------

1

Технічна допомога для 

налаштування апаратно- 

програмного комплексу 

поштових сервісів

1

Послуги з технічної 

підтримки комп’ютерної 

бази даних єдиного

1

Супровід контролеру 

домену та провадження 

відповідних дій щодо 

налагодження 

відповідних служб та 

сервісів контролеру 

домену для управління 

правами та політиками 

безпеки користувачів в

1

Надання

тел екому н і каці й них 

послуг працівникам ДАБ1

1

Технічна підтримка 

програмного 

забезпечення 

«Комплексна система 

автоматизації

1

Постачання пакетів 

оновлення (компонент) 

для комп’ютерної 

програми “M .E.Doc” 

засобами он-лайн-сервісу 

з використанням мережі 

Інтерн ет

1



Підключення до 

глобальної мережі 

Інтернет через 

атестований Захищений 

вузол Інтернет-доступу 

(ЗВІД) ДП «Українські

1

Захист розміщення 

офіційного \УЕВ-сайту 

ДАБІ на серверному 

обладнанні Виконавця із 

забезпеченням 

захищеного, відповідно 

до вимог законодавства в 

галузі захисту інформації, 

Інтернет-доступу до 

ресурсів \УЕВ-сайту

1

52
Державна екологічна 

інспекція України
Відсутні

53

Державна інспекція 

навчальних закладів 

України

Відсутні

54

Державна інспекція 

енергетичного нагляду 

У країни

не надали інформацію

55

Державна інспекція 

ядерного регулювання 

У країни

1 1 3

Інформаційно-технічна 

підтримка інформаційно- 

аналітичної системи 

Держатомрегулювання

1 умовно позит

Заміна наявної застарілої 

автоматизованої системи 

документообігу та 

контролю на сучасну 

систему електронного 

документообігу

1

негативно

Розробка та 

впровадження 

інформаційної системи 

"Підтримка регулюючої 

діяльності

територіальних органів

1

негативно

56

Адміністрація Державної 

прикордонної служби 

України

Відсутні

57 Пенсійний фонд України Відсутні

58
Національне агентство 

У кпаїни з питань

не надали інформацію

Придбання засобів 

обчислювальної техніки 

та периферійних

1



59
Антимонопольний комітет 

України
7

60

Державний комітет 

телебачення і 

радіомовлення України

З

Побудова корпоративної 

мережі передачі даних 

Антимонопольного 

комітету України

1

Впровадження системи 

відео конференцій

1

Супроводження та 

вдосконалення 

інформаційно- 

аналітичних систем: 

«Реєстр державної 

допомоги», «Система 

електронного

1

Побудова комплексної 

системи захисту

1

Створення та атестація 

робочих місць для 

обробки інформації з 

обмеженим доступом, 

вимоги щодо захисту якої 

визначені

1

Легалізація

комп’ютерних програм

1

Здійснення заходів щодо

розширення

функціональних

можливостей офіційного

веб-сайту

Держкомтелерадіо

1

умовно позит

Здійснення заходів щодо 

оновлення програмного 

забезпечення АС 

електронного 

документообігу 

Держкомтелерадіо

1

умовно позит

Здійснення заходів щодо 

придбання ліцензійного
п о

1

умовно позит

Супроводження та 

розвиток

автоматизованих систем

1

умовно позит

Супроводження 

офіційного веб-сайту 

Фонду державного майна 

України та веб-сторінок 

регіональних відділень 

Фонду державного майна 

України

1

умовно позит

Супроводження та 

розвиток систем 

автоматизації діловодства 

та документообігу

1

умовно позит



61
Фонд державного майна 

України
1 1 10

Постачання ліцензійного 

програмного

1
умовно позит

Формування електронної 

версії архіву Фонду 

державного майна

1

умовно позит

Впровадження та 

технічна підтримка бази 

даних внутрішнього 

аудиту та перевірок

1

умовно позит

Супроводження та 

розвиток інформаційно- 

пошукової системи 

«ЕТАП» та її підсистем

1

умовно позит

Вдосконалення та 

супроводження 

програмно-технічного 

комплексу «Єдиний 

реєстр об’єктів державної

1

умовно позит

Супроводження та 

технічна підтримка 

систем автоматизованого 

бухгалтерського обліку

1

умовно позит

Супроводження та 

технічна підтримка 

автоматизованої систем

1

умовно позит

62

Адміністрація Державної 

служби спеціального 

зв'язку та захисту 

інформації України

Відсутні

63

Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг

не надали інформацію

64

Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сфері 

зв ’язку та інформатизації

Відсутні

Впровадження 

програмних засобів 

уніфікованого аналізу 

даних гетерогенних

1

умовно позит

Оновлення ліцензійного 

програмного 

забезпечення 

операційних систем 

персональних

1

умовно позит

Обладнання серверного 

приміщення відповідно 

до стандартів безпеки та 

технічного захисту 

інформації

1

умовно позит



65

Національна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку

1 1 14

Впровадження цифрової 

телефонії

1
умовно позит

Комплекс засобів 

резервного копіювання та 

відновлення інформації

1

умовно позит

Засоби віртуалізації 

серверних ресурсів

1
умовно позит

Система надання 

адміністративних послуг 

в електронному вигляді, 

інтегрованої з СВЕД та 

у/еЬ-порталом

1

умовно позит

Програмно-апаратний 

комплекс захисту 

тел екому н і каці й ної 

мережі від кібер-загроз

1

умовно позит

Впровадження 

програмних засобів збору 

та моніторингу 

інформації фондового 

ринку в режимі

1

умовно позит

Телекомунікаційне ядро 

серверного обладнання 

обробки та зберігання

1

умовно позит

Обладнання захисту 

передачі даних між 

відокремленими 

підрозділами Комісії

1

умовно позит

Послуги автоматизації 

оприлюднення публічних 

даних, інтегрованих з 

СВЕД, та у формі 

відкритих даних

1

умовно позит

Впровадження КСЗІ на 

телекомунікаційні 

системи Комісії

1

умовно позит

Побудова абонентського 

вузла СГГС та 

підключення до НСКЗ

1

умовно позит

66

Національна комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та 

комунальних послуг 1 1 3

Розробка ТЕО, ТЗ та 

проекту автоматизованої 

системи "Реєстр рішень 

НКРЕКП"

1Створення АС "Реєстр 

рішень НКРЕКП"

Впровадження в 

експлуатацію АС "Реєстр 

рішень НКРЕКП"

67

і і а щ и п а л ь н е  аг ЄН 1 с і ви 3 

питань запобігання не надали інформацію



68
Національне 

антикорупційне бюро
не надали інформацію

69 Служба безпеки України не надали інформацію

70 Центральна виборча Відсутні

71

Рахункова палата

1 1 1

Створення інформаційно- 

аналітичної системи 

Рахункової палати

1

умовно позит

72
Державна судова 

адміністрація
1 1 3

Єдина судова 

інформаційна система

1

негативно

Здійснення правосуддя 

місцевими та 

апеляційними судами

1

Підтримка 

функціонування 

впроваджених підсистем

1

73
Вищий адміністративний

суд
Відсутні

74 Вищий господарський суд Ліквідується

75

Вищий спеціалізований 

суд У країни з розгляду 

цивільних і кримінальних 

справ

1 1 4

Функціонування, 

впровадження та 

підтримка

автоматизованих систем

1

Проектування, створення 

та підтримка комплексної 

системи захисту 

інформації інформаційно- 

телекомунікаційної 

системи ВССУ

1

Модернізація, розвиток 

та підтримка локальної 

обчислювальної мережі 

суду

1

Підтримка

функціонування
1

76 Верховний Суд України Відсутні

77
Конституційний Суд

V к-ппїии

Відсутні

78
Національної гвардії 

України
Відсутні

79

Державна установа 

"Урядовий контактний 

центр"

1 1 4

Впровадження системи 

IP-телефонії Cisco Contact 

Center Enterprise 1

умовно позит

Впровадження системи 

CRM Microsoft Dinamics 1
умовно позит

Створення системи 

мовної аналітики на базі 

Verint Speech Analytics 1

умовно позит

Створення КС31

1
умовно позит



80
Державна аудиторська 

служба України
1 1 3

організаційно- 

методичного 

забезпечення та 

підготовки працівників 

Державної аудиторської 

служби України та 

внутрішніх аудиторів 

міністерств, інших 

центральних органів 1

негативно

планування контрольних 

заходів відповідно до 

ризико-орієнтовного 

відбору, обліку та 

звітності результатів 

ревізій, аудитів та 

перевірок державних 

закупівель 1

негативно

системи захисту 

інформації інформаційно- 

аналітичної системи 

Держаудитслужби 1

негативно

81
Національна поліція 

України
1 1 1

Створення інформаційно- 

телекомунікаційної 

системи "Інформаційний 

портал Національної 

поліції України" І

82 Національний банк Відсутні

83
Український інститут 

національної пам"яті
не надали інформацію

Р А З О М 111 71 31 4 0 /1 9

не надали інформацію - 16 ЦОВВ 

відсутні пропозиції НПІ - 39 ЦОВВ 

надали інформацію - 27 ЦОВВ 

з них належним чином оформлену - 21 

загалом - 83 

кількість проектів - 111

з них позитивна експертиза ГДЗ - 71, негативна - З 1 

умовно позитивна експертиза ДГІ "УНДІЗ" - 40 

негативна експертиза ДГІ "УНДІЗ" - 19


